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  تقرير عن

  كتاب النبوات البن تيمية
  مقدمة

احلمد هللا رب العاملني والصالة والـسالم علـى سـيدنا حممـد أفـضل األنبيـاء                 
  واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد

تـاب،  هذا تقرير عن كتاب النبوات البن تيمية، نـذكر فيـه جممـل هـدف الك               ف
، احث، وما قد يرد عليـه مـن انتقـادات ومالحظـات           بموأهم ما متيز به الكتاب من       

بإجياز مع عزوفنا عن قصد االستقصاء واجلمـع لكـل مـا يتعلـق بـذلك يف هـذا                   
  . الكتاب

  سائل الكتابمل مجايلٍّوصف إيف : املبحث األول
ـ ٧٢٨كتاب النبوات ألفه أمحد بن عبد احلليم ابـن تيميـة املتـوىف يف سـنة         ـ، ه

بعـض املـسائل، أمـا يف       لفقه وإن خرج على مذهب احلنابلة يف        وهو من احلنابلة يف ا    
االعتقاد، فأكثر الناس اآلن ينسبونه إىل مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل، وأنـا أرى                 
أنه ال جيوز نسبته إىل ذلك اإلمام وإن حاول ابن تيمية جهـده دائمـا إلثبـات أن مـا              

 التحقيق نتبني أنه خمـالف لإلمـام أمحـد يف العديـد             يقول به مطابق ألمحد، لكنا عند     
من املسائل العقائدية، أمهها التجسيم والتشبيه، وتفـصيل ذلـك ال يليـق أن نـذكره                

نا أحببنا التنبيه إليه ملا له مـن فائـدة يف تقريرنـا، مـن               لك و ،هنا، إذ املقام ال يناسب    
قـول بـه اإلمـام أمحـد،        حيث عدم التسليم مبا يقوله يف هذا الكتاب على أنه ممـا ي            

فالصحيح أن البن تيمية اجتهادات خاصة قد يصيب فيها وقد خيطـئ، ولكـن علـى                
  . كل األحوال ال يصح أن يقال إن ما يقرره هو اعتقاد اإلمام أمحد

والكتاب يتحدث يف مسألة النبـوات، وتقريـر األدلـة علـى إثبـات النبـوات،                
ـ         ل الـسنة األشـاعرة، إذ إنـه دائمـا          ويناقش فيه املخالفني وخيص من املخـالفني أه

خيصهم بأكرب قدر يف كتبه، وغالبا ما ينتقد مؤسسيهم مـن أمثـال اإلمـام األشـعري                 
نفسه، واإلمام الباقالين واجلويين والغزايل وغريهم من املتقـدمني، وهـو يقـصد مـن               
ذلك كله أن يثبت خمالفة هؤالء للسلف على حسب ما يقـرر بـه مـذهب الـسلف،               

 ١



فق أيضا على أن ما يزعم ابن تيميـة أنـه مـذهب الـسلف فهـو فعـالً                   وحنن ال نوا  
  . كذلك، فاألمر حيتاج إىل مراجعة كبرية ودائمة وراءه فيما ينسبه إليهم

واهلدف األساس من كتابه حماولة تقرير الطريقـة الـصحيح يف اعتقـاده لإلثبـات               
ـ              ه وهـو خـارج     النبوات، والفرق بني املعجزات وبني ما يشتبه على النـاس أنـه مثل

 يف ذكر العديد من أقوال العلماء املخـالفني لـه أو الـذين خيـالفهم               وقد استفاد عنها،  
هو، وحاول متييز رأيه عن رأيهم يف العديد من املواضع، وكعـادة ابـن تيميـة فهـو                  

ويذكر مـن املـسائل مـا رمبـا يتعلـق           دائما خيرج عن املوضوع األصلي يف كتابه،        
 وسوف نشري إىل ذلك يف خامتـة هـذا التقريـر بـإذن اهللا               بأصل الكتاب أو ال يتعلق،    

  . تعاىل
  املسائل اليت تعرض ابن تيميةاالنتقادات يف ذكر أهم : املبحث الثاين

سوف نعرض يف هذا املبحث ألهم املسائل اليت تعرض هلـا ابـن تيميـة يف كتابـه                  
ـ             فني عـن غايـات     هذا، مشريين إىل تناثر أقواله وما يريد إثباته أو الوصول إليه، كاش

  .  ما يالئم هذا التقرير املوجزأفكاره قدر
  بيان مفهوم خارق العادة: أوال

لبـشر  أصل الكالم يف هذه املسألة هو بيان املقصود من العادة، فهـل هـي عـادة ا                
  ....أو عادة صنف منهم، أو ماذا

 علـى بعـض العلمـاء يف        إن ابن تيمية يشرع مباشرة يف أوائل الكتـاب يف الـرد           
األمر، وهو دائما يسمى الدليل القائم على النبـوة باآليـة ال بـاملعجزة فـإن لـه                  هذا  

  . رأيا خمالفا يف أصل التسمية، وسوف نورد هذا قريبا
 ليـست  أـا  مبعـىن  للعـادة  خارقـة  تكون أن بد ال النيب  فآية :"١)(قال ابن تيمية  

 وـذا  ركةمـشت  بـل  بـالنيب  خمتـصة  تكـون  ال حينئذ ألا وذلك لآلدميني معتادة
 أن علـى  يـدل  مـا  هـذا  يف ليس لكن للعادة خارقة تكون أن بد ال أنه على احتجوا
 بالنـسبة  خـارق  وهـو  والكهـان  للسحرة معتاد هو والسحر فالكهانة آية خارق كل
 معتـاد  هـو  والنحـو  والفقـه  والنجـوم  الطـب  أهـل  يعرفه ما أن كما غريهم إىل

  اهـ."غريهم إىل بالنسبة خارق وهو لنظرائهم
                                                 

  . ١١النبوات ص) ١(

 ٢



فهو ينص هنا على أن اآلية ال بد أن تكون خارقـة، لكنـه يفـسر اخلـارق بأنـه                    
  . خارق لعادة اآلدميني

واحلقيقة أن اخلارق املراد يف كالم العلمـاء هـو خـارق عـادة اهللا تعـاىل الـيت                   
أجرى عليها الكون، فقد أجرى اهللا تعاىل الكـون علـى قـوانني معينـة فالكواكـب            

شمس تشرق مـن الـشرق، وللقمـر حركـات معينـة،         تسري يف مدارات خاصة، وال    
وهكذا، فاألمر الذي يقطع جريان املوجودات عـن عادـا الـيت خلقهـا اهللا تعـاىل                 
عليها هو املراد باسم اخلارق، وليس من ذلك خـارق فعـل اإلنـسان، إال إذا خـرق                  
 ما يقدر عليه مجيع الناس، ولكنه يف هذه احلالة ال يقـال عليـه إنـه فعـل اإلنـسان،                   

  . وال يقال عليه إنه خرق ما جرت عليه عادة اإلنسان
  رأي ابن تيمية يف اسم املعجزة واخلرق للعادة: ثانيا

 تـسمية اآليـة الدالـة علـى         تميز به يف هذا الباب، إذ هو يرفض       البن تيمية رأي ي   
النبوة باملعجزة وأا خارقة للعـادة، حبجـة أن ذلـك مل يـرد يف كتـاب وال سـنة،         

 أن بـني  وفـرق  املعتـرب  الوصف هو للعادة خارقا كونه جمرد جعلوا ؤالء وه :"١)(فقال
 فـإن  املـؤثر  هـو  للعادة خارقا كونه يقال أن وبني للعادة خارقا يكون أن بد ال يقال
 والبيـان  العلـم  يقـال  أن بـني  وفرق موجبا جيعله والثاين موجبا ال شرطا جيعله ولاأل

 يكـون  أن يوجـب  حيـا  كونـه  يقـال  أن وبني حي من إال يكون ال القرآن وقراءة
 تعليـق  والـسنة  الكتـاب  يف ولـيس  هـؤالء  على الغلط دخل هنا ومن قارئا عاملا
 آيـات  فيـه  مـا نإو املعجـز  لفظ وال العادة خرق ذكر وال بل الوصف ذا احلكم
  .نبياءباأل اختصاصها يوجب وذلك وبراهني

 للمالئكـة  مقـدورة  تكـون  ال اهللا إال عليهـا  يقدر ال أن شرطها يف فقالوا وأيضا
 املـوتى  كاحيـاء  اهللا إال عليـه  يقـدر  ال ممـا  جنسها يكون بأن لإلنس وال للجن وال

 محـل  مثـل  للعـادة  خارقـة  لكنـها  العبـاد  أفعال من كانت ذاإو حية العصا وقلب
 البـشر  مثلـه  علـى  يقدر الذي املخلوق والكالم املغرب ىلإ املشرق من والقفز اجلبال
 هـي  منـا إ املعجـزة  أن والثاين معجزة يكون أن يصح ذلك أن دمهاأح قوالن هلم ففيه
  اهـ."املعتادة قدرته عن خارجة قدرة فيه خيلق بأن ذلك على املخلوق إقدار

                                                 
  . ٢٩-٢٨النبوات ، ص) ١(

 ٣



ومن الواضح لطالب العلم أن هذا الرفض جمرد حتكـم منـه، فهـو مـصطلح وال                 
 ال إشـكال    مشاحة يف املصطلحات، فالعربة يف العلوم باملعاين، ومعىن هـذا املـصطلح           

فيه، وال ميكن البن تيمية أن خيالف فيمـا وضـعه عليـه العلمـاء، علـى أن هلـذا                    
فـال قيمـة العتراضـه      . املصطلح ما يدلُّ عليه من القرآن، كما ال خيفى على الـذكي           

  .إال جمرد التهويش
  ظهور املعجزة على يد كذاب: ثالثا

األدلـة الـيت    ناقش ابن تيمية إمكان ظهور املعجزة علـى يـد كـذاب، وذكـر               
 ومنها ما قال بـه اإلمـام األشـعري ونقلـه عنـه              استدل ا األشاعرة على نفي ذلك     

 فـإن  وأيـضا  فقـال  آخـر  جوابا ذكر أنه األشعري عن  وذكر :"١)(ابن تيمية يف قوله   
 قـول  الكـذابني  أيـدي  علـى  املعجـزات  إظهـار  جواز من أنكرمت ما القائل قول

 تـصح  ال حمـال  جازتـه إب الـسائل  طالب ما ولكن قدير شيء كل على واهللا متناقض
  كونه مبرتلة ألنه عنه العجز وال عليه القدرة
 علـى  دليـل  املعجـز  الن صـادقون  أم أوجب فانه أيديهم على املعجزات أظهر
 قـد  صـادقون  إـم  لقولـه  نقـض  كاذبون إم ذلك مع وقوله له ومتضمن الصدق
 قـول  مبثابـة  هـذا  وصـار  لبـة املطا هذه إحالة فوجب أيديهم على املعجزات ظهرت
 فاعلـها  علـم  علـى  الدالـة  احملكمـة  األفعـال  ظهـور  صحة من أنكرمت ما قال من

 فيجـب  متنـاقض  باطـل  قـول  أنه يف ا اجلاهل من الدليل جهة من لذلك واملتضمنة
 واسـتحالة  الكـاذبني  يـدي  علـى  املعجـزات  ظهور استحالة كذلك االمر كان اذا

 وزعمـتم  أنكـرمت  مـا  يقـال  أن اجلواب هذا على حيص وكيف عليه قادر قدرة ثبوت
 اجلـائز  قبيـل  مـن  هـو  لـه  القدرة وتناول حدوثه يصح ال الذي احملال فعل من أنه

 القـدرة  وتنـاول  حـدوثها  يصح اليت الضالل وضروب الكفر خلق صحة على قياسا
 بـدون  وجـوده  يـستحيل  الـصدق  دليـل  أـا  علم اذا صحيح كالم هذا قلت هلا

 علـى  يـدل  مـا  الكـاذبني  أيـدي  على يظهر أن فيمتنع مقدور غري نعواملمت الصدق
 دليـل  ذلـك  يكـون  أن أصـلكم  علـى  يـستقيم  كيف يقول املطالب لكن صدقهم
 كـان  ولـو  اهللا يفعلـه  أن عندكم يصح مقدور وكل مقدور حادث أمر وهو الصدق
  اهـ."كان ما الفساد من فيه

                                                 
 . ٣٦-٣٥ص) ١(
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ب املـذكور عـن   وأنت ترى أن ابن تيميـة مـع أنـه استحـسن ذلـك اجلـوا          
 علـى  يـستقيم  كيـف  :"األشعري، إال أنه حاول مع ذلك القدح فيه بقوله إلزاما هلم          

 يـصح  مقـدور  وكـل  مقـدور  حادث أمر وهو الصدق دليل ذلك يكون أن أصلكم
اهــ، والنـاظر يف علـم       ."كـان  مـا  الفساد من فيه كان ولو اهللا يفعله أن عندكم

أي اجلمـع بـني     (شـاعرة إذ إن هـذا       الكالم يعلم أن ذلك ال يرد على مـذهب األ         
  . يكون حماال عقليا، واحملال العقلي ال يدخل حتت القدرة أصال) املتناقضني

فرد ابن تيمية جلواب األشعري ذا الوجـه، إمنـا هـو مـن بـاب التمحـل يف                   
  . اجلدال
   الضابط يف اخلارق عند ابن تيمية: رابعا

الواجب أن خيـرق عـادة كـل مـن مل           ف:"١)(يقول ابن تيمية يف بيان ضابط اخلارق      
  اهـ."يقر بنبوة األنبياء فال يكون ملكذب بنبوم وال لشاك

وهذا الضابط ليس بكاف على ما نـراه، إذ ال يكفـي لكـي يكـون خارقـا أن                   
س ليس ضابطا للخـارق، بـل الـضابط هـو     اخيرق عادة أولئك الناس، ألن أعمال الن   
 وهـذا يعـم     اليت خلق اهللا تعاىل العـامل عليهـا       أن يكون خارقا للقوانني املطردة عادة       

  . قطعا ما من شأن الناس أن يقدروا عليه عادة
  ابن تيمية يرد اشتراط املقارنة: خامسا

والذين قالوا من شرط اآليات أن تقارن دعـوى النبـوة غلطـوا             :"٢)(قال ابن تيمية  
  اهـ."غلطا عظيما

وال نـسلم ذلـك، فظهـر أن        وال وجه لتعظيم هذا الغلط إن سلمنا بكونه غلطـا،           
قول ابن تيمية ما هو إال من مبالغاته اليت تعـود عليهـا، وهـذا األسـلوب خمـالف                   

  .ألسلوب العلماء الراسخني
  مناقشة ابن تيمية لتعريف املعجزة وشروطها: سادسا

                                                 
 . ٢١٤وات، صالنب) ١(
 . ٢١٤النبوات، ص) ٢(
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 كـان  الـصحيح  الوجـه  علـى  اعترب اذا مثاال ضربوا هم  ولكن :"١)(قال ابن تيمية  
 قـالوا  حيـث  املعجـزات  يف ذكروه ما فساد وعلى النيب دقص على احلمد وهللا حجة
 مـن  الـنيب  وحتـدي  به واالستدالل النبوة بدعوى املقترن للعادة اخلارق الفعل هي

  . مبثله يأتوا أن دعاهم
 الـيت  هـي  االربعـة  وهـذه  عليه بالقدرة الرب ينفرد مما يكون أن بعضهم وشرط

ـ  كابن مسلكه سلك ومن بكر أبو القاضي شرط  أيب والقاضـي  شـاذان  وابـن  اناللب
 منـه  أو القـولني  أحـد  علـى  عليـه  بالقدرة الرب ينفرد مما يكون أن وغريهم يعلى
 مثلـه  غريهـم  علـى  متعـذر  وطريق العادة خيرق وجه على وقع اذا اآلخر اجلنس ومن
 الـشيء  ذلـك  يكـون  أن والثـاين  بكر أيب القاضي لفظ وهذا قالوا اآلخر القول على
 يكـن  مل كـذلك  يكـن  مل ومـىت  وينقـضها  العادة خيرق مما ديهمأي على يظهر الذي
 الوجـه  علـى  يـده  علـى  ذلـك  إظهار من ممنوعا النيب غري يكون أن والثالث معجزا
 واقعـا  يكـون  أن والرابـع  للعـادة  خارقا كونه مع معارضته اىل ودعا عليه ظهر الذي
 خالفـه  مـن  عنـه  عجزبـال  وتقريعه لنبوته آية وادعائه مبثله الرسول حتدي عند مفعوال
  وكذبه
  املعجزات ا ختتص اليت واألوصاف الشرائط هي فهذه قالوا
   هلم فيقال
   أكثرهم عنه أعرض وهلذا له حقيقة ال أنه عرف قد االول الشرط
 وهلـذا  خيرقهـا  ال ممـا  العـادة  خيـرق  ما مييزوا مل فإم له حقيقة ال أيضا والثاين
 عـادة  خـرق  يعتـربون  ال فهـم  الـشرط  اهذ الغاء اىل حمققيهم من ذهب من ذهب
 يكـون  أن جيـوز  عنـدهم  الطالسـم  وأهل والكهان السحرة اعتاده ما بل البشر مجيع
 آيـة  عنـدهم  هـو  لـيس  شجاعة أو علم أو صناعة أهل اعتاده وما يعارض مل إذا آية
 مل النـاس  بعـض  عليهـا  باألقـدار  اهللا خـص  الـيت  العجيبة فاالمور يعارض مل وإن

 والطلمـسات  والكهانـة  كالـسحر  كفـر  هي أو احملرمة واالمور عادة خرق جيعلوها
 وهـو  الثالـث  الـشرط  وهـو  يعارض ال أن بشرط آية وجعلوها عادة خرق جعلوها

 أنـه  اعتـربوا  أن منـه  ممنوعا الرسول غري كون لكن عندهم املعجزة خاصة احلقيقة يف
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 يكفـي  ال فهـذا  لـيهم ا املرسـل  من ممنوع انه اعتربوا وإن يعلم ال فهذا مطلقا ممنوع
 هـذا  فعـل  لـو  قـالوا  كـذا  أنين ويقول النبوة يدعي أن وكاهن ساحر كل ميكن بل

 أيـن  ومـن  ذلـك  لكم أين من قلنا يعارضه من له يقيض أو ذلك فعل مينعه اهللا لكان
 الـذي  االمـر  فعـل  مـن  مينـع  أن بد فال كاذب كل ان ويعلمون ذلك الناس يعلم
 ادعـى  مـن  أكثـر  فما ذلك خالف والواقع يعارض أن أو ذلك قبل وغريه هو اعتاده
 خياطبـه  الـرب  وأن االنبيـاء  طريـق  فـوق  طريقه وأن االنبياء عن االستغناء أو النبوة
 دعـاه  فـيمن  يكـن  ومل والكهـان  السحرة تأيت ما جنس من خبوارق وأتى رسالة بال
   يعارضه من

 رامـات الك عـن  حيتـرزون  فبـه  الرسـول  حتدي عند يكون أن وهو الرابع وأما
 وهـي  باملثـل  بالتحـدي  ينطقـوا  مل وإن آيـات  االنبيـاء  آيات بل باطل شرط وهو
 عليـه  املـدلول  لـيس  عليه للمدلول مغاير والدليل ا املخرب وصدق النبوة على دالئل
 وخلـق  آيـة  يـريهم  أن لزمـه  الرسول دعاء هو الدليل قالوا اذا لكن الدليل من جزءا
 فهـذا  أخـرى  حلكمـة  سـؤاله  بغـري  خيلقه قد ذلك كان وإن سؤاله عقب اآلية تلك
 اذا العبـاد  ان كمـا  عالمـة  جعله ما فعل مع العالمة طلب جمموع هو فالدليل متوجه
 دعـاءهم  مسـع  اهللا أن علـى  ودلـيال  لـدعائهم  إجابة فعله ما كان فأجام اهللا دعوا

  اهـ."وأجام
 وال النبـوة  بـدعوى  القترانـه  النبوة دالئل شرط من ليس أنه تبني  فقد :"١)(مث قال 
 تقـع  قـد  االمـور  هـذه  كل بل خيالفه من تقريع وال باملثل التحدي وال به االحتجاج

 الكثـر  إبطـال  هـذا  بل آية يكون ال معه يقع ال ما أن جيب ال لكن اآليات بعض يف
  اهـ."الشرط هذا عن خللوها االنبياء آيات

وى والتحـدي   فنرى أن ابن تيمية ينقض مجيـع هـذه األمـور االقتـران بالـدع              
  .اخل...

  اامه األشاعرة بأم يسوون بني الساحر والنيب: سابعاً
فلم جيعلوا آليـات األنبيـاء خاصـة تتميـز ـا عـن الـسحر        :"٢)(قال ابن تيمية  
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والكهانة وعما يكون آلحاد املؤمنني، ومل جيعلوا للنيب ميـزة علـى عمـوم املـؤمنني                
  اهـ."وال السحرة والكهان

وهذا القول باطل غري صحيح، فإن األشاعرة نـصوا علـى أن التحقيـق هـو أن                 
السحر من باب املعتاد للبشر، وأنه يتعلم تعلما ويكتـسب، وإمنـا أطلـوا عليـه أنـه                  

ـ خارق للعادة من جهة أنه ال يعرف قوانينه إال اخلواص والقلـة القليلـة                البـشر،   نم
  .  السحر مبعجزات األنبياءامل يسوووإال فإم . فكان لباقيهم كأنه خارق للعادة

  ل طريقة الفالسفة على املتكلمنيابن تيمية يفض: ثامنا
 ال الكـاذب  واملتـنيب  الـصادق  الـنيب  بـني  فرق عندهم يبقى  فال :"قال ابن تيمية  

 وهـذا  بالـصانع  مقـرا  الباطن يف كونه جمرد اال فيه يشترطون ال فإم نفسه جهة من
 مـن  والفالسـفة  بـه  يـأمر  ما جهة من وال آياته جهة نم وال اخللق عامة يف موجود
 غـري  مـن  بـالعلم  اختصاصه النيب يف يشترطون فإم نبياءاأل يف قوال أجود الوجه هذا
 الـنيب  بـأن  والـنيب  الـساحر  بني ويفرقون والتخييل الغريب التأثري على وبالقدرة تعلم
  اهـ."الساحر خبالف به ويأمر العدل يقصد

فـال يـرد    .  أن األشاعرة ال يسوون بـني الـسحر واملعجـزة          وقد ذكرنا من قبل   
  . كالم ابن تيمية عليهم

وال يسلَّم البن تيمية أنه ال وجود للفرق بني النيب وبـني املتـنيب الكـذاب ال مـن                   
جهة نفسه وال من جهة ما يدعو إليه وال من جهة آياتـه، فقـد نـص علمـاء أهـل                     

  . غريه يف ذلك كلهالسنة على الفرق الواضح بني النيب وبني
  تعارض ابن تيمية يف معىن خرق العادة: تاسعاً

نقل ابن تيمية عن الباقالين أنه يشترط يف اخلرق أن يكـون خارقـا لعـادة مجيـع                  
 خـرق  معـىن   يف :"١)(عاد ووافقه يف أواخر الكتـاب، فقـال       البشر، وعارضه أوال مث     

 باالنبيـاء  ختـتص  حبيـث  مطلقا االنبياء غري لعادة خارقة تكون أن االعتبار وأن العادة
  اهـ."بنبوم اإلخبار مع اال توجد فال
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 خيـتص  ممـا  يكـون  أن بكـر  أبـو  القاضي اشترط  وقد :"١)(وكان قد قال سابقاً   
  اهـ."عليه بالقدرة الرب

  . وهذا تناقض واضح
  اهللا يفعل لغاية: عاشراً

 مـا  فإنـه  ادتـه إر جهـة  ومن باحلكمة يقر  ومن :"٢)(قال ابن تيمية موافقا املعتزلة    
 الـيت  لنفـسها  املـرادة  الغايـة  وهـي  حكمته جهة ومن يكن مل يشأ مل وما كان شاء
 يوجـب  مـا  يريـد  أن لـزم  املطلوبـة  للغايـة  مريـدا  كـان  فـاذا  ألجلها يفعل

  اهـ".حصوهلا
 مـن  عـرف  قـد  كمـا  بالعقل تعلم والعادة والرمحة والعدل  واحلكمة :"٣)(وقال  
 أن كمـا  والكتـاب  واخلـرب  العلـم  علـى  بذلك ويستدل وسنته وعدله الرب حكمة
 واحلكمـة  العـدل  علـى  بـذلك  ويـستدل  االنبياء بإخبار يعلم والكتاب واخلرب العلم

  اهـ."والرمحة
  ابن تيمية جيوز خرق العادة يف بعض األحوال: حادي عشر

 وعجائـب  العـادات  خـوارق  اآليـات  هـذه  مسـوا   فالـذين  :"٤)(قال ابن تيمية  
 اال اآليـات  تكـون  ال حبيـث  هلـا  الزمة وصفة فيها شرطا كذل جعلوا اذا ومعجزات
 متناولـة  فتكـون  عامـا  أمـرا  جتعـل  قد االمور هذه كانت وإن صحيح فهذا كذلك
 اذا وأمـا  انـسان  وغـري  انـسان  اىل ينقـسم  الـذي  كاحليوان وغريها االنبياء آليات
 رقخـوا  يقولـوا  أن مثـل  كالمهـم  يقيـدوا  أن بد فال وضابطا هلا حدا ذلك جعلوا
 غـري  كلـهم  النـاس  عـادات  خـوارق  يقولـوا  أو االنبيـاء  ختـتص  اليت للعادات
  اهـ."االنبياء

  . وهذا يتعارض مع ما سبق أن نقلناه عنه من رفضه للخارق مطلقا دون بيان
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  يقول علماء الكالم زنادقة: ثاين عشر
  اهـ."ولقد صدق اإلمام أمحد يف قوله علماء الكالم زنادقة: "١)(قال ابن تيمية

 تعريفـه لآليـات املختـصة بـاالنبوة يـساوي تعريـف العلمـاء               :ثاين عشر 
  للخوارق

بعد أن يستنكر ابن تيمية على علماء أهل الـسنة تـسمية الـدليل القـائم علـى                  
على تسميته باآلية، يعود ويعـرف اآليـة بـنفس مـدلول            النبوة باسم اخلوارق، ويصر     

 أـا  تعلـم  الـيت  نبيـاء األ آيات هي قيل نبياءاأل آيات فما قيل  فإن :"٢)(املعجزة فيقول 
 أن بـد  ال وهـي  صـدقهم  مـع  إال تكون وال لصدقهم مستلزمة وأا باالنبياء خمتصة
 يعارضـها  أن أحـدا  ميكـن  وال واجلـن  نساإل قدرة عن خارجة للعادة خارقة تكون
 حـدا  هـو  لـيس  لوازمهـا  مـن  هـو  معارضتها متكن وال للعادة خارقة كوا لكن
 القمـر  كانـشقاق  ضـروريا  يكـون  قـد  لـصدقهم  مستلزمة بأا لعلموا هلا مطابقا
 ضـروريا  علمـا  يوجـب  اآليـات  ذه العلم فمجرد الناقة وخروج حية العصا وجعل
 خارقـة  أـا  يـستلزم  وذلـك  ـا  اسـتدل  الـذي  هذا لصدق آية جعلها اهللا بأن

  اهـ".للعادة
  . الًعجزات عني االسم الذي استنكره أوراه يعود ويسميها باملنو

علـى وجـه    بعض الفوائد الـيت يف هـذا الكتـاب          اإلشارة إىل   : املبحث الثالث 
  االختصار

الفوائـد وإن مل ينفـرد ـا، مـا          مما يذكر البن تيمية يف هذا الكتاب ما ذكره من           
، وقد عدها عشرة وإن كان قـد أعـاد ذكرهـا وكررهـا يف               مييز األنبياء عن غريهم   
  . ثالثة مواضع من كتابه

 وبـني  وبينـها  وغريهـم  االنبيـاء  آيـات  بني الفروق بعض ذكر تقدم وقد :"قال
   حيصى يكان ماال الفروق من غريها

 مـن  خـالفهم  ومـن  قط يكذب ال الكتب عن به خيرب فيما صادق النيب أن االول
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 الـشياطني  تـرتل  مـن  علـى  أنبؤكم هل قال كما يكذب أن بد ال والكهان السحرة
   أثيم أفاك كل على ترتل

 فـان  ويفعلـه  هـذا  بـه  يـأمر  ما جهة ومن ويفعله هذا به يأمر ما جهة من الثاين
 الـرب  وأعمـاهلم  وحـده  اهللا وعبـادة  اآلخـرة  وطلـب  بالعدل اال يأمرون ال االنبياء
 االمث أعمـاهلم  ويف الـدنيا  ويعظمـون  والظلـم  بالـشرك  يأمرون وخمالفوهم والتقوى
   والعدوان
 ليـست  ألصـحاا  معروفـة  معتـادة  رأمـو  وحنومها والكهانة السحر أن الثالث
   اتبعهم وملن هلم اال تكون ال االنبياء وآيات لعادم خارقة

 جمـرب  وهـذا  واكتـسابه  وسـعيه  بتعلمه االنسان يناله والسحر الكهانة أن الرابع
   باكتسابه أحد يناهلا ال فانه النبوة خبالف الناس عند

ـ  بالكـسب  تنـال  أا قدر لو النبوة أن اخلامس  الـصاحلة  باالعمـال  تنـال  افامن
 أن عـن  فـضال  اهللا دون مـن  علـى  الكذب مع حتصل ال والتوحيد والعدل والصدق
 مـستلزم  بالكـسب  حـصلت  لـو  به حتصل الذي فالطريق اهللا على الكذب مع حتصل
   به خيرب فيما اهللا على للصدق

 للجـن  مقـدور  كونـه  عـن  خيـرج  ال والسحرة الكهان به يأيت ما أن السادس
 وال جـن  ال عليهـا  يقـدر  ال الرسـل  وآيـات  الرسل بطاعة مأمورون وهم واالنس
 واجلـن  االنـس  اجتمعـت  لـئن  قل اليه النيب أرسل من كل لعادة خارقة هي بل إنس
   ظهريا لبعض بعضهم كان ولو مبثله يأتون ال القرآن هذا مبثل يأتوا أن على

ـ  ال االنبيـاء  وآيـات  مبثلـها  تعـارض  أن ميكن هذه أن السابع  أن أحـدا  نميك
   مبثلها يعارضها
 معتـاد  منـها  ضـرب  كـل  بـل  آدم بـين  لعادات خارقة ليست تلك أن الثامن
   صدقهم وملن اهللا على الصادقني لغري معتادة فليست االنبياء غري لطائفة

 القـرآن  كـانزال  غريهـم  وال املالئكـة  ال خملـوق  عليها يقدر ال هذه أن التاسع
  والشياطني ناجل عليها تقدر وتلك موسى وتكليم

 تكـذب  ال املالئكـة  فـان  املالئكـة  عليه يقدر ما اآليات من كان إذا أنه العاشر 
 الـشياطني  ذلـك  يفعـل  وامنـا  يرسـله  ومل أرسـلك  اهللا ان لبشر تقول وال اهللا على
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 وهـذه  الـصاحلني  لعـادة  خارقة ليست قبلنا ومن منا الصاحلني يف معتادة والكرامات
 طلبـها  ولـو  بـذلك  تنـال  ال االنبيـاء  ومعجزات موعباد بدعائهم بالصالح تنال
 آيـة  يـرتل  أن علـى  قـادر  اهللا ان قل اهللا عند اآليات إمنا قل فيها اهللا يأذن حىت الناس
 الرسـل  بـه  أمـرت  مـا  جبـنس  اال يأمر ال فهو أنبياء تقدمه قد النيب أن عشر احلادي
 عـشر  والثـاين  ـم  تربيع نظراء له والكاهن الساحر وكذلك م يعترب نظراء فله قبله
 عـن  وينـهى  بـاملعروف  فيـأمر  واملعـاد  املعاش يف العباد مبصاحل اال يأمر ال النيب أن

 والظلـم  والكـذب  الـشرك  عـن  وينـهى  والصدق واالخالص بالتوحيد فيأمر املنكر
 وصـحيح  املعقـول  صـريح  فيـصدقه  قبله االنبياء توافقه كما توافقه والفطر فالعقول
  اهـ."أعلم واهللا به جاء عما اخلارج املنقول

  : ولنا على هذا النص مالحظات عديدة، ولكنا نقتصر على ذكر ما يأيت
 ومـا بعـدها،     ٢٧٩ذكر ابن تيمية هذه الفروق يف أواخـر كتابـه أيـضا، يف ص             

  .  وما بعدها١٠٣صويف أوائل الكتاب، 
وهذا يعد مثاال على التكرار الذي ال مسوغ لـه يف كتـاب يبحـث مثـل هـذا                   

. ع الدقيق، فقد كان بإمكانه أن يـذكره يف موضـع واحـد مث حييـل عليـه                 املوضو
  . ولكن التكرار مسة مستمرة يف كتبه ولعل هلا ما يسوغها عنده

 هـي  بـل  إنـس  وال جـن  ال عليهـا  يقدر ال الرسل وآيات :"لنتأمل يف قوله  و
ء اهـ، أليس هذا اعترافـا بـأن آيـات األنبيـا          "اليه النيب أرسل من كل لعادة خارقة

معجزات، ويسميها معجزات بنص كالمه، فلماذا كان يف أغلب كتابـه ينكـر هـذا               
ـ االسم ويقول إنه بدعة وغري شـرعي، ويـزعم أن مع           زات األنبيـاء غـري خارقـة       ج

للعادة وخيالف يف هذا الوصف، أليس هذا نوعا مـن التعنـت يف مناقـشة املخـالفني،                 
ينكر ما لـيس مبـستنكر، وإذا مـا         رة يتعنت حىت    عفهو عندما يناقش خمالفيه من األشا     

أتى ليقرر األدلة الشرعية مل جيد غري ما ذكروه هم فيـستعريه منـهم منكـرا فـضلهم                  
  . يف ذلك

 خارقـة  ليـست  قبلنـا  ومـن  منا الصاحلني يف معتادة والكرامات :"قوله وكذلك
 تنـال  ال االنبيـاء  ومعجـزات  وعبـادم  بدعائهم بالصالح تنال وهذه الصاحلني لعادة
  اهـ"فيها اهللا يأذن حىت الناس طلبها ولو لكبذ
عجـزات خمـصوصة باألنبيـاء وال يقـدر عليهـا إال اهللا             مليس هذا اعترافا بأن ا    لأ
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  فلم كان يعارض من يقول بذلك؟. تعاىل، وأا خارجة عن مقدور البشر
 صـادق  الـنيب  أن :"وكذلك ذكْره بعض امليزات لألنبياء، مثل الـصدق يف قولـه          

 اال يـأمرون  ال االنبيـاء  :"اهــ، وقولـه    "قـط  يكـذب  ال الكتب عن به خيرب فيما
اهــ فقـد يـشترك       "والتقوى الرب وأعماهلم وحده اهللا وعبادة اآلخرة وطلب بالعدل

مع األنبياء غريهم من الصاحلني واألولياء، وال يستلزم ذلك ان يكونـوا أنبيـاء، نعـم                
هلم عـن غريهـم أي ليـست هـي          إن األنبياء صادقون ولكن هذه الصفة ليست مميزة         

من خصائصهم، فال يقال إن كل صادق نـيب، بـل يقـال إن كـل نـيب صـادق،                    
فيوجد اشتراك بينهم وبني غريهم يف هذه الصفة، فلم ذكرها ابـن تيميـة فيمـا مييـز                  

  .األنبياء إذن
ومن ميزات الكتاب أنه عين بذكر الفـروق الدقيقـة بـني املـذاهب يف اشـتراط                 

 وعدمه، والفرق بـني الـسحر وغـريه، مـع           راطه، أو اخلرق للعادة   التحدي وعدم اشت  
أنه مل يراعِ يف مناقشته تلك الفوارق بل ألـزم أصـحاب املـذاهب مبـا ال يلـزمهم،                   
وبالغ يف ترتيب املعاين الباطلة عليهم، مث تراه يقول بعني قـوهلم بعـد حبـث وكـالم                  

  ... واضطراب املعاين فيهطويل يبعث على امللَلِ ملا يشوبه من التعنت والتكرار
  ذم األشاعرة وحتقريهم

ـ            و عرة غـري مـرة وقـد       امما يعاب على الكتاب والكاتب مـا ذكـره يف ذم األش
  : ونذكر هنا بعض األمثلة األخرىذكرنا مثاال عليه سابقا، 

 مث اجلـواهر  مـن  يلزمـه  مـا  حـدوث  علـى  بـاألعراض  واالسـتدالل :"١)(قال
 احملـدث  علـى  األعـراض  هـذه  حبدوث ستداللاال غري احملدث على بذلك االستدالل

 كلـها  كتبـه  يف األشـعري  سـلكها  اليت وهي املشهورة اجلهمية طريقة هي فتلك هلا
  اهـ."املعتزلة خمانيت األشعرية قيل وهلذا للمعتزلة متابعة

 يفـىن  وال شـيئا  حيـدث  ال أنـه  للجهمية املتبعني الكالم أهل أصل فحقيقة:"وقال
 للـرب  يكـون  أن جـواز  ويلـزمهم  بنفـسه  ويفىن نفسهب شيء كل حيدث بل شيئا
 يعارضـون  ـا  الـيت  العقليـة  دينهم أصول هي صولاأل وهذه حمدث بال أيضا حمدثا

 حكـى  كمـا  مسـع  وال عقـل  ال احلقيقة يف وهي الصرحية واملعقوالت والسنة الكتاب
                                                 

 . ٥٤-٥٣ص) ١(
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  اهـ."السعري أصحاب يف كنا ما لقنع أو نسمع كنا لو قال عمن اهللا
  .  غري هذه املواضع أيضا، وإمنا أردنا التمثيلوقد ذمهم يف

ومن يتأمل يف كالم ابن تيمية يعرف متام املعرفة من أيـن جـاء معظـم أتباعـه يف                   
هذا الزمان بتلك األخالق اهلابطة يف التعامل مـع العلمـاء، مـن االسـتخفاف ـم                 

عـاين  والتهوين من علمهم، والقدح يف مقاصدهم، والتالعـب بألفـاظهم وحتريـف امل            
اليت يبينوا، واملبالغة يف اإللزامات اليت ال تلـزمهم، فلـهم شـيخ راسـخ القـدم يف                  

  .ذلك
  خلق اجلواهر مشاهد باحلس

ومما يستغرب منه ما قال ابن تيمية مـن أن حـدوث األجـسام واجلـواهر أمـر                  
 كـاملين  يفنيـه  ملـا  وإفناءه حيدثه ملا اهللا إحداث يشهدون واخللق:"١)(مشاهد، فقد قال  

 فنيـت  الـيت  وكاحلبـة  االنـسان  هـذا  منـه  وأحدث وتالشى وفىن استحال لذيا
 النـار  منـه  وحـدث  وفـىن  استحال الذي وكاهلواء الزرع منها وأحدث واستحالت

 مـا  حيـدث  دائمـا  سـبحانه  فهو الدخان منها وحدث استحالت اليت وكالنار املاء أو
ـ  مـات  إذا واالنسان ويعدمه يفنيه ما ويفين ويكونه حيدثه  وعـدم  فـين  ترابـا  اروص
 وجـواهر  املـين  جـواهر  بـل  خلقه ذإ خيلقها مل جواهره أن ظن  ومن ....مث قال ....
 مل صـورته  ـا  تقـوم  الـيت  مادتـه  أن أو خيلقها مل فيه بعينها باقية ويشربه يأكله ما

  اهـ."حمدث خملوق أنه عرف قد يكن مل أبدية أزلية باقية هي بل خلقه إذ خيلقها
 الكتاب قد وافقه أوال يف حاشـية الكتـاب مث رجـع وعارضـه               وكان املعلق على  

  . ٢)(بعد ذلك
والغريب أن ابن تيمية يتهم من خالف هذا الرأي الغريـب بأنـه خمـالف للكتـاب                 

  . والسنة
 أكثـر بكـثري ممـا لفتنـا النظـر إليـه يف هـذه                اًوالكتاب حيتمل تعليقات ونقود   

فيه، ليتنـاولوه بالنقـد والتأمـل، وال        الصفحات ولكنا أردنا تنبيه طالب العلم إىل ما         
  .يسلموا تسليماً منخدعني باألمساء املعظمة، فهذه ليست طريق احملققني

                                                 
 . ٥٩-٥٨ص) ١(
 ، ٥٩انظر حاشية الكتاب ص) ٢(

 ١٤



  واحلمد هللا رب العاملني
  كتبت هذه التعليقات يف جلسة واحدة

  الفقري إىل عفو اهللا تعاىل
  سعيد فودة
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